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บทสรุปผู้บริหาร 

 จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๒๐ ข่าว จากที่มี ๒๓๓ 
ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เก่ียวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากท่ีมี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) 
 ภาพข่าวส าคัญเชิงลบ ได้แก่  

1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ป่วนอีก วางระเบิดทหารหวังตอบโต้ แกนน าปะทะ จนท.ดับ ๒ ศพที่จะแนะ, ๒) เกิดเหตุชาวบ้าน 'ปัตตานี' ถูกยิงเสียชีวิต ๒ ราย 
จนท.เร่งตรวจสอบ, ๓) 'สงขลา'ระทึก! พบวัตถุต้องสงสัยซุกกองหญ้าใกล้รูปปั้นนางเงือน EODรุดตรวจสอบ และ ๔) วางบึ้มนราฯ ถล่ม ๑๐ ชรบ. 

2. อาชญากรรมในพื้นที่: ๑) ชาวบ้าน อ.ยะหา ถูกยิงดับคาที่ ๒ ราย จนท.คาดขัดแย้งเรื่องยาเสพติด และ ๒) นราธิวาส-คนร้ายควงเอ็ม ๑๖ จ่อยิงเจ้าของอู่ซ่อม
รถ ดับ ๑ เจ็บ ๑ 
         ภาพข่าวส าคัญเชิงบวก ได้แก่  

1. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: ๑) คอลัมน์: กางวงเล่า: ความหวัง...สันติภาพ, ๒) คอลัมน์: เดินหน้าชน: เดินหน้า'สันติสุข' และ ๓) "อภิสิทธิ์" ลั่นดึงกลับดับไฟใต้ใช้ 
"การเมืองน าการทหาร" ชูพลเรือนหัวหน้าพูดคุยฯ 

2. ยาเสพติด: ๑) จับใบกระท่อมล๊อตใหญ่! ขณะขนด้วยรถ ๓ คัน สารภาพรับจากชายแดนมาเลเซีย, ๒) ปส.จับหญิงชาวม้งระดับสั่งการ เชื่อมโยงเครือข่าย ยาเสพ
ติดรายใหญ่, ๓) ยึดทรัพย์หลี่ เลาจาง เอ่ียวแก๊งมันทุกเม็ด ยะลาจับยาบ้า ๑๐ ล้าน, ๔) มรภ.สงขลา ร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย ปั้นแกนน า นศ. รู้เท่าทัน 
ป้องกันสารเสพติด และ ๕) ปัตตานีเปิดพิธีปอเนาะต้านยานรก 

3. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ๑) เที่ยวปัตตานีอาเซียน, ๒) 'ปิดทองฯ' แนะ เพ่ิมมูลค่าทุเรียนใต้, ๓) จัดคอร์สชูนวัตกรรมชายแดนใต้, ๔) เกาะติดความ พร้อม
โรงสกัดน้ ามันปาล์มแก้ราคาตกต่ า, ๕) ดันผลปาล์มน้ ามันทะลุ ๓ บ./กก. หลัง กฟผ.กว้านซื้อ ได้ครบ ๑.๖ แสนตัน, ๖) ขนส่งฯ เล็งเปิดเดินรถโดยสารเชื่อมสนามบิน ๓ แห่ง
ปีนี้ และ ๗) Rubber City พร้อมรับนักลงทุน ศอ.บต. ดันเชื่อมตลาดต่างประเทศ   

4. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์: จังหวัดยะลา แถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฟ้นหาตัวแทนสาวงาม ๓ จังหวัด 
ชายแดนใต้ เพื่อชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ๒๐๑๙ 
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5. การเมือง: ๑) พ.จ.ท.อนันต์ บุญส าราญ นายอ าเภอเบตง ย้ าข้าราชการต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง, ๒) ประชาชาติ ชู "พหุรัฐ" ดับไฟใต้ ให้คนพ้ืนที่ออกแบบการ 
ปกครอง, ๓) คอลัมน์: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์: ชาวราชภัฏต้องอยากรู้ นโยบายก่อนเลือกตั้ง, ๔) 'ประชาชาติ' ปราศรัยนราฯ ประชาชนแห่ฟังล้นกลางดึก โวกวาดเรียบ ๑๑ 
ที่นั่ง ๓ จว.ใต,้ ๕) 'กกต.ยะลา'เชิญ ๑๐๕ ผู้สมัคร สส.ปฏิญาณตนไม่ซื้อเสียง เปิดสายด่วนจับโกงเลือกตั้ง, ๖) 'วันนอร์'ประกาศสงครามการเมืองครั้งสุดท้าย ลั่น!พร้อมนั่ง 
'นายกฯ 'แม้อายุมาก และ ๗) เจ้าหน้าที่ ทหาร ที่ปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตื่นตัวรับการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

6. กระบวนการยุติธรรม: พิพากษาคุกตลอดชีวิต-ประหาร ๕ คนร้ายปล้นรถท า'คาร์บอมบ์'สงขลา 
7. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ย้าย ๓ ตร.สะเดาเซ่นปลอมตราประทับพาสปอร์ต, ๒) มทภ.๔ เปิดใจเฝ้าระวังชายแดนใต้สมรภูมิ'เลือกตั้ง',   

๓) นราธิวาส ปะทะเดือด คาดกลุ่มเดียวกับยิงพระมรณภาพ, ๔) คุมเข้มหาดสมิหลาหวั่นบึ้มป่วน, ๕) เขมรปอเนาะปัตตานีไม่โยงไฟใต้, ๖) รวบอาร์เคเค แกนน าระดับตัว
เอ้!, ๗) น าโจรใต้ท าแผน ลอบยิงหญิงกลับจากตลาด อ.โคกโพธิ์ พร้อมเร่งจับอีก ๓, ๘) ทหารพรานหญิงวางปืน จับลูกโป่งส่งรักให้ชาวบ้านใน จชต. และ ๙) รองแม่ทัพภาค
ที่ ๔ พบปะโฆษก ชาวบ้านจังหวัดยะลา สร้างความเข้าใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่, รับค าสารภาพ 
 จากสถานการณ์ข่าวดังที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่  จาก ๒.๓๕ ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. 
๖๒) เป็น ๒.๔๑ ในสัปดาห์นี้   
 ในส่วนของประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ ดังนี้ 
          รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสื่อต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้ พบว่า มีรายงานเฉพาะ Bernama ส านักข่าวของทางการมาเลเซีย และ 
Benarnews.org เว็บไซต์ข่าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลอเมริกัน Bernama เสนอประเด็นข่าวเชิงบวกใน
กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย - มาเลเซีย ในมุมมองของเอกอัครทูตไทยประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ และมุมมองของกงสุลใหญ่ประจ าเมืองโกตาบารู ที่
เสนอแนะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเก่ียวกับความมั่นคงชายแดนทั้งสองประเทศให้มากข้ึนเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
         Benarnews.org รายงานข่าวเหตุร้ายรายวันในรอบสัปดาห์ ตั้งแต่เหตุการณ์ลอบวางระเบิดหมายท าร้ายชีวิตทหารขณะลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครูที่
อ าเภอระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระท าของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ ตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่
ทหารได้วิสามัญแกนน ากลุ่มขบวนการความไม่สงบเสียชีวิต ๒ ศพ บนเทือกเขาไอร์ลาฆอ ม.๕ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๒ ที่ผ่านมา 
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๒. ผลการวิเคราะห์สารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ประจ าวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ 

 ๒.๑ เปรียบเทียบแนวโน้มความถี่ การน าเสนอประเด็นข่าวเชิงบวก และประเด็นข่าวเชิงลบ 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก (เส้นทึบสีเขียว) ๒๒๐ ข่าว จากที่มี ๒๓๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสี
น้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. (เส้นทึบสีแดง) มีข่าวเชิงลบ ๔๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๕๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ 
ก.พ. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงที่ 
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๒.๒ ค่าสัดส่วนระหว่างข่าวเชิงบวก และข่าวเชิงลบ 

เมื่อน าจ านวนข่าวเชิงบวก และจ านวนข่าวเชิงลบ ในแต่ละวันมาค านวณหาค่าสัดส่วน ระหว่างข่าวเชิงบวกกับข่าวเชิงลบ พบว่าในแต่ละวันจะมีค่าสัดส่วนฯ ดังนี้ 
วัน/เดือน/ปี จ านวนข่าวเชิงบวก (1) จ านวนข่าวเชิงลบ (2) ค่าสัดส่วน (3)=(1)/(2) 
2019-02-02 25 7 3.57 

2019-02-03 35 7 5 

2019-02-04 40 8 5 

2019-02-05 42 8 5.25 

2019-02-06 33 16 2.06 

2019-02-07 35 3 11.67 

2019-02-08 23 2 11.5 

 33.29 7.29 4.57 

2019-02-09 22 3 7.33 

2019-02-10 20 2 10 

2019-02-11 41 13 3.15 

2019-02-12 41 3 13.67 

2019-02-13 40 6 6.67 

2019-02-14 44 9 4.89 

2019-02-15 14 8 1.75 

 31.71 6.29 5.04 
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๓. แนวโน้มในประเด็นที่เพ่งเล็ง ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ 

 ๓.๑ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ๔ ข่าว จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ (เส้นปะสีน้ าเงิน) มีแนวโน้มฯ 
ค่อนข้างคงที่ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ส าหรับในมิติของแนวโน้มความถี่ 
(เส้นปะสีแดง) มีแนวโน้มฯ ลดลง ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้  ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) คอลัมน์: กางวงเล่า: ความหวัง...สันติภาพ, ๒) คอลัมน์: เดินหน้าชน: เดินหน้า'
สันติสุข' และ ๓) "อภิสิทธิ์" ลั่นดึงกลับดับไฟใต้ใช้ "การเมืองน าการทหาร" ชูพลเรือนหัวหน้าพูดคุยฯ 
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 ๓.๒ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ๒๓ ข่าว จากที่มี ๑๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ เพิ่มขึ้น
ภาพข่าวในประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) โจรใต้ป่วนอีก วางระเบิดทหารหวังตอบโต้ แกนน าปะทะ จนท.ดับ ๒ ศพที่จะแนะ, ๒) เกิดเหตชุาวบ้าน 'ปัตตานี' ถูกยิง
เสียชีวิต ๒ ราย จนท.เร่งตรวจสอบ, ๓) 'สงขลา'ระทึก! พบวัตถุต้องสงสัยซุกกองหญ้าใกล้รูปปั้นนางเงือน EODรุดตรวจสอบ และ ๔) วางบึ้มนราฯ ถล่ม ๑๐ ชรบ. 
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 ๓.๓ ประเด็นการเมือง 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็นการเมืองเกี่ยวกับ จชต. ๓๓ ข่าวจากที่มี ๔๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ ลดลง ในส่วนข่าวเชิงลบฯ ไม่มีข่าวเชิงลบในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ 
ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยะลาเดินหน้าเลือกตั้งสมานฉันท์, ๒) พ.จ.ท.อนันต์ บุญส าราญ นายอ าเภอเบตง ย้ าข้าราชการต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง, ๓) สมัภาษณ์: อนุกูล อาแว
ปูเต้ะ ผู้สมัครส.ส.เขต ๓ ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย, ๔) ประชาชาติ ชู "พหุรัฐ" ดับไฟใต้ ให้คนพ้ืนที่ออกแบบการปกครอง, ๕) คอลัมน์: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์: ชาวราชภัฏ
ต้องอยากรู้ นโยบายก่อนเลือกตั้ง, ๖) 'ประชาชาติ' ปราศรัยนราฯ ประชาชนแห่ฟังล้นกลางดึก โวกวาดเรียบ ๑๑ ที่นั่ง ๓ จว.ใต้, ๗) 'กกต.ยะลา'เชิญ ๑๐๕ ผูส้มัคร สส.
ปฏิญาณตนไม่ซื้อเสียง เปิดสายด่วนจับโกงเลือกตั้ง, ๘) 'วันนอร์'ประกาศสงครามการเมืองครั้งสุดท้าย ลั่น!พร้อมนั่ง 'นายกฯ 'แม้อายุมาก และ ๙) เจ้าหน้าที่ ทหาร ที่
ปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตื่นตัวรับการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ 
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 ๓.๔ ประเด็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวกในประเด็น รปภ.ในชีวิต/ทรัพย์สิน ๕๔ ข่าว จากที่มี ๔๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มี
แนวโน้มฯ  ค่อนข้างคงท่ี  ในส่วนข่าวเชิงลบฯ มีข่าวเชิงลบ ๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากท่ีมี ๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ า
ค่อนข้างคงที่ ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ย้าย ๓ ตร.สะเดาเซ่นปลอมตราประทับพาสปอร์ต, ๒) มทภ.๔ เปิดใจเฝ้าระวังชายแดนใต้สมรภูมิ'เลือกตั้ง', ๓) นราธิวาส ปะทะ
เดือด คาดกลุ่มเดียวกับยิงพระมรณภาพ, ๔) คุมเข้มหาดสมิหลาหวั่นบึ้มป่วน, ๕) เขมรปอเนาะปัตตานีไม่โยงไฟใต้, ๖) อาวุธปืนจากเหตุปะทะ 2 ศพที่จะแนะ โยงยิงพระวัด
โคกโก!, ๗) สธ.-ทหารรุดตรวจ สยบข่าวลือปิดรพ. พ้ืนที่'สุไหงปาดี' ผวาซ้ ารอยยิงพระ, ๘) รวบอาร์เคเค แกนน าระดับตัวเอ้!, ๙) น าโจรใต้ท าแผน ลอบยิงหญิงกลับจากตลาด 
อ.โคกโพธิ์ พร้อมเร่งจับอีก 3, ๑๐) ทหารพรานหญิงวางปืน จับลูกโป่งส่งรักให้ชาวบ้านใน จชต., ๑๑) รองแม่ทัพภาคท่ี ๔ พบปะโฆษก ชาวบ้านจังหวัดยะลา สร้างความ
เข้าใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่, ๑๒) ฉก.ทพ. ๔๓ น าคนร้ายยิง นางกัญญารัตน์ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๑ ท าแผนประกอบ รับค าสารภาพ ภาพข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑) 
พุทธฮาร์ดคอร์ปั่นคลิป'พล.อ.ณพล บุญทับ'ปลุกความขัดแย้ง และ ๒) แฉ'จนท.ฉาว'ท าสาว3จว.ใต้ 'ท้องแล้วทิ้ง!'มีนับพันเคส 
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 ๓.๕ ประเด็นเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นเศรษฐกิจฯ ๓๓ ข่าว จากท่ีมี ๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ 
เพ่ิมข้ึน ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นเศรษฐกิจฯ มีข่าวเชิงลบ ๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้ม
ฯ ต่ าค่อนข้างคงท่ี ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ลูกจ้างแรงงานเฮ ปรับค่าจ้างปี ๖๒ , ๒) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เที่ยวปัตตานีอาเซียน, ๓) 'ปิดทองฯ' แนะ เพ่ิมมูลค่า
ทุเรียนใต้, ๔) จัดคอร์สชูนวัตกรรมชายแดนใต้, ๕) เกาะติดความพร้อมโรงสกัดน้ ามันปาล์มแก้ราคาตกต่ า, ๖) ดันผลปาล์มน้ ามันทะลุ ๓ บ./กก. หลงั กฟผ.กว้านซื้อ ได้ครบ 
๑.๖ แสนตัน, ๗) ขนส่งฯ เล็งเปิดเดินรถโดยสารเชื่อมสนามบิน ๓ แห่งปีนี้ และ ๘) Rubber City พร้อมรับนักลงทุน ศอ.บต. ดันเชื่อมตลาดต่างประเทศ  ภาพข่าวเชิงลบ 
ได้แก่ ร้านจ าหน่ายดอกไม้แห้งของที่ระลึกและตุ๊กตา 'วันวาเลนไทน์' เมืองยะลาไม่ค่อยคึกคัก  
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 ๓.๖ ประเด็นยาเสพติด 

 

ในช่วงวันที่ ๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒ มีข่าวเชิงบวก ในประเด็นยาเสพติด ๑๓ ข่าว จากท่ีมี ๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถ่ี มีแนวโน้มฯ เพ่ิมขึ้น 
ในส่วนของข่าวเชิงลบในประเด็นยาเสพติด ไม่มีข่าวเชิงลบทั้งในสัปดาห์นี้ และในสัปดาห์ที่แล้ว (๒ - ๘ ก.พ. ๖๒) ในมิติของแนวโน้มความถี่ มีแนวโน้มฯ ต่ าค่อนข้างคงที่ 
ภาพข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) จับใบกระท่อมล๊อตใหญ่! ขณะขนด้วยรถ ๓ คัน สารภาพรับจากชายแดนมาเลเซีย, ๒) ปส.จับหญิงชาวม้งระดับสั่งการ เชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพ
ติดรายใหญ่, ๓) ยึดทรัพย์หลี่ เลาจาง เอ่ียวแก๊งมันทุกเม็ด ยะลาจับยาบ้า ๑๐ ล้าน, ๔) มรภ.สงขลา ร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย ปั้นแกนน า นศ. รู้เท่าทัน 
ป้องกันสารเสพติด และ ๕) ปัตตานีเปิดพิธีปอเนาะต้านยานรก ไม่มีข่าวเชิงลบ ในสัปดาห์นี้ 
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 ๓.๗ ประเด็นสิทธิมนุษยชน 

             ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

 ๓.๘ ประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

             ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบ ารุงขวัญก าลังพล 

 ๓.๙ ประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
             ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา จชต. 
 ๓.๑๐ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 

             ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ ไม่มีข่าวเชิงลบ ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
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๔. ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และแนวโน้มระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก 

 ๔.๑ ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

 

 
 

(4.00) (3.00) (2.00) (1.00) - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

เหตรุ้ายรายวนั

อาชญากรรมในพืน้ที่

การยกระดบัคณุภาพชีวิต

การบ ารุงขวญัก าลงัพล

การศกึษา

การรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน

กระบวนการยตุิธรรม

การเมือง

การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์

เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้

การเยียวยา

วฒันธรรม และวิถีชีวิต

ยาเสพติด

กีฬา

การพดูคยุเพ่ือสนัติสขุ
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ประเด็นข่าวเชิงลบ 

๑. เหตุร้ายรายวัน ๑) ภาพข่าว: ยิงชาวบ้าน, ๒) ซิ่งจยย.ยิงหนุ่มปัตตานีวันเดียว 2 ศพ, ๓) โจรใต้ป่วนอีก วางระเบิดทหารหวังตอบโต้ แกนน าปะทะ จนท.ดับ 2 ศพที่จะ
แนะ, ๔) คนร้ายลอบวางระเบิดทหารที่นราฯร.ท.รอดคาดตอบโต้วิสามัญ2ศพที่จะแนะ, ๕) เกิดเหตุชาวบ้าน'ปัตตานี'ถูกยิงเสียชีวิต2ราย จนท.เร่งตรวจสอบ, ๖) ยิงปัตตานี
2ศพ คาดป่วน-เรื่องส่วนตัว, ๗) 'สงขลา'ระทึก! พบวัตถุต้องสงสัยซุกกองหญ้าใกล้รูปปั้นนางเงือน EODรุดตรวจสอบ, ๘) โจรใต้ดักวางระเบิดทหาร โชคดีไร้เจ็บ คาดตอบโต้
จนท.วิสามัญแกนน า2ศพที่'จะแนะ', ๙) แค้นแกนน าถูกสังหาร โจรใต้ลอบบัมทหารแต่พลาด!, ๑๐) โจรใต้ป่วนไม่เลิก! วางระเบิดลอบท าร้ายทหารที่'ระแงะ'-ไร้เจ็บ, ๑๑) 
ภาพข่าว: ยิง 2 ศพ, ๑๒) วางบึ้มนราฯถล่ม10ชรบ., ๑๓) ภาพข่าว: ประกบยิง, ๑๔) ปัตตานีระอุประกบยิง2ศพ, ๑๕) ปัตตานีดุ-ประกบยิงดับ2ศพ, ๑๖) ภาพข่าว: ยิงรถ, 
๑๗) คอลัมน์: ข่าวสั้น: บึ้มนราฯ คาดตอบโต้วิสามัญ 2 ศพ, ๑๘) ภาพข่าว: บึ้มทหาร, ๑๙) บึ้มทหารพรานใต้-ยิงชาวบ้าน2ศพ, ๒๐) ปัตตานีจยย.ประกบยิงดับ2, ๒๑) 
ภาพข่าว: ฆ่า 2 ศพ, ๒๒) ลอบบึ้ม'ทหาร'-ฆ่า2ศพสุมไฟใต้  และ  ๒๓) คอลัมน์: เด่นทั่วไทย: บึ้มนราฯ ตอบโต้ฆ่า 2 ศพ  
๒. อาชญากรรมในพื้นที่ ๑) คนร้ายบุกใช้เอ็ม 16 กราดยิงอู่ซ่อมรถ ตาย 1 เจ็บ 1 คาดขัดแย้งส่วนตัว, ๒) ยิงโหดคาถนน 2 ศพที่ยะลา คาดเจรจาธุรกิจมืด ตกลงไม่ได้-ฆ่า
ทิ้ง!, ๓) คนร้ายยิงชาวมาเลย์ตาย1เจ็บ1ที่สุไหงโก-ลก, ๔) ชาวบ้านอ.ยะหาถูกยิงดับคาที่2ราย จนท.คาดขัดแย้งเรื่องยาเสพติด, ๕) นราธิวาส-คนร้ายควงเอ็ม 16 จ่อยิง
เจ้าของอู่ซ่อมรถ ดับ 1 เจ็บ 1  และ  ๖) คอลัมน์: เดลินิวสก์่อนขึ้นแท่น: เอ็ม16ถล่มอู่รถดับ-เจ็บ  
 

ประเด็นเชิงบวก 

๑. การพูดคุยเพื่อสันติสุข ๑) คอลัมน์: กางวงเล่า: ความหวัง...สันติภาพ, ๒) คอลัมน์: เดินหน้าชน: เดินหน้า'สันติสุข', ๓) คอลัมน์: เดินหน้าชน: เดินหน้า'สันติสุข'  และ  
๔) "อภิสิทธิ์" ลั่นดึงกลับดับไฟใต้ใช้ "การเมืองน าการทหาร" ชูพลเรือนหัวหน้าพูดคุยฯ,  
๒. กีฬา ๑) 'ไผ่' ร่วมเตะยโสธร ยิมเล่นให้บ้านเกิด, ๒) คอลัมน์: กีฬาภูธร: เชียงรายจัดไตรกีฬาสุดโหด/กีฬาทีร่ะนองเปิดฉากชิงชัยแล้ว, ๓) ภาพข่าว: กีฬาภูธร: แถลง
ความพร้อม, ๔) บุรีรัมย์เกมส์คึกคัก เจ้าภาพขอจอง15ทอง, ๕) บุรีรัมย์ไร้ปัญหา เดินหน้าเต็มสูบ, ๖) 'บาเยิร์น'คัดโจ๋ใต้ไปเตะที่มิวนิก, ๗) 1.6หมื่นคนแข่ง'บุรีรัมย์เกมส์', 
๘) นักกีฬา1.6หมื่นบู๊'บุรีรัมย์เกมส์', ๙) ผ่าฟอร์ม16ขุนพลพิกัด115ปอนด์ ลุ้นแชมป์'มวยรอบปูนเสือครั้งที่19', ๑๐) 'บุรีรัมย์เกมส์'เลื่อนหนีวันเลือกตั้ง, ๑๑) เลื่อนไปแข่ง
วันไหนไม่มีปัญหา บุรีรัมย์พร้อมจัดกีฬาเยาวชน  และ  ๑๒) บุรีรัมย์เกมส์,  
๓. ยาเสพติด ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ปกครองบุกรวบค้ากระท่อม, ๒) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รวบยาบ้ากว่า3แสนเม็ด, ๓) จับ5ผู้ต้องหาขนกระท่อม
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ตันครึ่ง, ๔) ภาพข่าว: 3 แสนเม็ด, ๕) คอลัมน์: ข่าวสั้น: จับหนุ่มส่งยาบ้า3แสนเม็ด, ๖) ปส.จับหญิงชาวม้งระดับสั่งการ เชื่อมโยงเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่, ๗) ภาพข่าว: 
ต้านยาเสพติด, ๘) ยึดทรัพย์หลี่ เลาจาง เอี่ยวแก๊งมันทุกเม็ด ยะลาจับยาบ้า10ล้าน, ๙) 'ตร.ยะลา'แถลงจับกุมพ่อค้ายานรก ยึดของกลาง3แสนเม็ดมูลค่า10ล้าน, ๑๐) จับ
ใบกระท่อมล๊อตใหญ่! ขณะขนด้วยรถ 3 คัน สารภาพรับจากชายแดนมาเลเซีย, ๑๑) คอลัมน์: AROUND THAILAND: รวบแก๊งขนกระท่อมล็อตใหญ, ๑๒) มรภ.สงขลา 
ร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ปั้นแกนน า นศ. รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด  และ  ๑๓) คอลัมน์: ข่าวสั้น : ปัตตานีเปิดพิธีปอเนาะต้านยานรก,  
๔. วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ๑) ครูพิสูจน์รักแท้ สร้างอนุสรณ์ให้ภรรยา, ๒) ตร.-ครูสาวโชคดีวาเลนไทน์, ๓) คอลัมน์: Wanderlust: 'ปัตตานี' เมืองงาม สามวัฒนธรรม, ๔) 
คอลัมน์: สว่าง ณ กลางใจ: พระผู้เป็นแสงสว่าง แห่งสุไหงปาดี, ๕) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แจ้งงดกิจกรรมพิธีแห่พระ, ๖) งดกิจกรรมแห่พระสะเดาะเคราะห์, ๗) 
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แข่งว่าวยะลาจัดยิ่งใหญ่, ๘) เผยผู้คว้า'เสาอโศกผู้น าศีลธรรม', ๙) คอลัมน์: Travel Focus: ลุยน้ าลุยไฟสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว, ๑๐) 
คอลัมน์: ปลีกบันเทิง, ๑๑) วาเลนไทน์คึกคักคู่รักฉลองชื่นมื่น, ๑๒) กก.คัดเลือก'อิหม่าม'ผลงานดีเด่นจ.ชายแดนใต้ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลจากร.10, ๑๓) พระเอก
อินเดียรับบทพระพุทธเจ้า รับรางวัล'เสาอโศกผู้น าศีลธรรม', ๑๔) รักนี้นิจนิรันดร์ที่'ยะหา'! จัดพิธีจดทะเบียนสมรส 33 คู่รักที่แก่งนางร า, ๑๕) ฮือฮา'เงาะป่าซาไก'วิวาห์
หวาน ฉลองวันวาเลนไทน์'สตูล', ๑๖) ข่าวสั้น : 14 กุมภาพันธ์ 2562, ๑๗) วาเลนไทน์คึกคัก แห่จดทะเบียนรัก บางรักรางวัลอ้ือ, ๑๘) 'ปัตตานี' เมืองงาม สามวัฒนธรรม, 
๑๙) วาเลนไทน์คึกคัก คู่รักฉลองชื่นมื่น, ๒๐) แชมป 'คัดลายมือภาษาอาหรับ', ๒๑) เหมือนอยู่โรงพยาบาล ร้านอาหารของคุณหมออารมณ์ดี, ๒๒) คอลัมน์: จาริกบ้าน
จารึกธรรม: พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก ..., ๒๓) เทศบาลนครยะลาเปิดงาน Malaya Day @yala ครั้งที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ, ๒๔) ผู้มีจิตศรัทธานับพัน
ร่วมบ าเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ วัดมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  และ  ๒๕) สภาอุลามาอฺฟาฏอนีย์ ดารุสสลาม ด าเนินการ
สร้างมัสยิดเชคดาวุด อัลฟาฏอนี เพ่ือสานต่อ และเผยแพร่งานทางวิชาการศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่,  
๕. การเยียวยา กก.ศีล5-ผู้บริหารส านักพุทธ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดรัตนานุภาพ  
๖. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ ๑) Rubber City พรอมรับนักลงทุน ศอ.บต.ดันเชื่อมตลาดต่างประเทศ, ๒) ยะลาเร่งเปิดรง.แปรรูปผลผลิตเกษตร, ๓) ไฟเขียวคุม
น าเข้ามะพร้าว, ๔) ลูกจ้างแรงงานเฮ ปรับค่าจ้างปี62, ๕) ขึ้นเครื่องต่อรถอีก3สนามบิน, ๖) จ่อปรับค่าแรง360บาท เคาะเดือนมี.ค., ๗) คอลัมน์: t-trip: ซาลาเปาสงขลา 
หาดสมิหลา และเมฆอันมืดครึ้ม, ๘) อธิบดีค้าภายในตรวจโรงงานปาล์มปัตตานี, ๙) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เที่ยวปัตตานีอาเซียน, ๑๐) 'ปิดทองฯ'แนะเพ่ิมมูลค่า
ทุเรียนใต้, ๑๑) คอลัมน์: ทัศนะจากผู้อ่าน: ศูนย์ FLEC...ต้นแบบบูรณาการประมงยั่งยืน, ๑๒) คอลัมน์: Insight ASEAN: พัฒนาแรงงาน ใน SEZ นราธิวาส, ๑๓) 'เกษตร'
ทุ่ม2.5พันล.ปรับโลจิสติกส,์ ๑๔) ครม.คุมน าเข้ามะพร้าว ป้องราคาผลผลิต'ร่วง', ๑๕) คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เที่ยวปัตตานีอาเซียน, ๑๖) หนุนเชื่อมงานวิจัย-โอท็อป-
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เอสเอ็มอี, ๑๗) รายงานพิเศษ: ผ่า21บิ๊กโปรเจ็กต์'1.29ล้านล.' 'คมนาคม'เร่งสปีด-ก่อนเลือกตั้ง, ๑๘) จัดคอร์สชูนวัตกรรม'ชายแดนใต้', ๑๙) เสริมทัพอนุกก.โลจิสติกส์ร่าง
แผนพัฒนาระบบขนส่งภาคเกษตร, ๒๐) เกาะติดความพร้อมโรงสกัดน้ ามันปาล์มแก้ราคาตกต่ า, ๒๑) ดันผลปาล์มน้ ามันทะลุ3บ./กก. หลังกฟผ.กว้านซื้อ ได้ครบ1.6แสน
ตัน, ๒๒) ขนส่งฯ เล็งเปิดเดินรถโดยสารเชื่อมสนามบิน 3 แห่งปีนี้, ๒๓) ลูกจ้างได้เฮ!ปรับค่าจ้างปี62 ลุ้นขึ้น360บาทเคาะมี.ค., ๒๔) คอลัมน์: AROUND THAILAND: จับ
นาฬิกาเก๊มูลค่ากว่า700ล., ๒๕) Rubber City พรอมรับนักลงทุน ศอ.บต.ดันเชื่อมตลาดต่างประเทศ, ๒๖) กรมการค้าภายในจับมือ กฟผ. ตรวจติดตามความพร้อมของ
โรงสกัดน้ ามันปาล์มที่ขายให้กฟผ., ๒๗) นศ. TRM คว้ารองชนะเลิศ ตอบค าถามด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Tourism Quiz Challenge มทร.ศรีวิชัย สงขลา, ๒๘) 
เกษตรฯ เสริมทัพภาคีเครือข่ายโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุก ปี 63 - 65, ๒๙) รับเหมาเฮ!ลั่นคมนาคมปักธงดัน21บิ๊กโปรเจ็กต์ก่อนเลือกตั้ง, ๓๐) เกษตรฯ 
เสริมทัพภาคีเครือข่ายโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุก ปี 63 - 65, ๓๑) SNCปรับกลยุทธ์มุ่งคุมต้นทุนธุรกิจรักษาก าไรขั้นต้น, ๓๒) คอลัมน์: ข่าวสั้น: ขบ.เตรียม
เปิดเดินรถโดยสารเข้าสนามบินภูมิภาค  และ  ๓๓) ขนส่งฯจัดรถเชื่อม31สนามบินหนุนคนใช้ระบบรถสาธารณะ,  
๗. การสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ ๑) คอลัมน์: เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร, ๒) ภาพข่าว: เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร: ปลูกต้นไม้, ๓) ปรากฏการณ์'อินเทลิ
เจนเซีย' เปิดใจ บก.วัย 22 ผู้ยังไมเ่คยเลือกตั้ง สุรัตน์ สกุลคู, ๔) แวดวงนักปกครอง : 9 กุมภาพันธ์ 2562, ๕) ปณท ชวนส่งของฟรีถึงทหารชายแดนไทย-วัสดุอะลูมิเนียม
ท าขาเทียม, ๖) ทหารมาเอง แถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส, ๗) รับเดือนแห่งความรัก! ไปรษณีย์ไทย ชวนส่งต่อการให้ไม่รู้จบผ่าน 2 
แคมเปญ ส่งสิ่งของฟรีถึงทหารชายแดนไทย และวัสดุอะลูมิเนียมท าขาเทียม  และ  ๘) จงัหวัดยะลา แถลงข่าวการจัดประกวดมิสแกรนด์ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฟ้นหา
ตัวแทนสาวงาม 3 จังหวัดชายแดนใต้เพ่ือชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019,  
๘. การเมือง ๑) ยะลาเดินหน้าเลือกตั้งสมานฉันท์, ๒) ปรากฏการณ์'อินเทลิเจนเซีย' เปิดใจ บก.วัย 22 ผู้ยังไม่เคยเลือกตั้ง สุรัตน์ สกุลคู, ๓) 10 ปี ไทยคุม'น้ าเมา'เห็นผล 
แต่ยังต้องท าต่อ, ๔) ปชป.ประกาศปฏิญญาทุ่งสงกวาด50ที่นั่งภาคใต้, ๕) 'ทวี'เชื่อกวาดเรียบชายแดนใต้, ๖) บี้ปมหัวหน้าคสช.ชิงนายกฯ, ๗) คอลัมน์: ข่าวสั้น: วันนอร์ขอ
สร้างสุขพหุวัฒนธรรม, ๘) คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม, ๙) ชื่อผู้สมัครส.ส.เขตพรรคประชาชาติ, ๑๐) คอลัมน์: ท้องถิ่นพูด: พ.จ.ท.อนันต์ บุญส าราญ นายอ าเภอเบตง ย้ า
ข้าราชการต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง, ๑๑) ลุ้นกกต.ถกวันนี้ปม'ทษช.'ปรีชาพลโผล่ท าบุญ, ๑๒) ชื่อผู้สมัครส.ส.เขตพรรคประชาชาติ, ๑๓) คอลัมน์: สัมภาษณ์: อนุกูล อาแวปู
เต้ะ ผู้สมัครส.ส.เขต 3 ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย, ๑๔) เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.เพ่ือชาติ, ๑๕) คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม, ๑๖) เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.เพ่ือชาติ, ๑๗) คอลัมน์: 
เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์: ชาวราชภัฏต้องอยากรู้ นโยบายก่อนเลือกตั้ง, ๑๘) คอลัมน์: สัมภาษณ์: อนุกูล อาแวปูเต้ะ ผู้สมัครส.ส.เขต 3 ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย, ๑๙) 
ประชาชาติชู "พหุรัฐ" ดับไฟใต้ ให้คนพื้นที่ออกแบบการปกครอง, ๒๐) คอลัมน์: ทัวร์สนามเลือกตั้ง: 'วันนอร์'มัน่ใจปช.ปักธงสงขลา, ๒๑) คอลัมน์: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์: 
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ชาวราชภัฏต้องอยากรู้ นโยบายก่อนเลือกตั้ง, ๒๒) 'วันนอร์'ชู3แคนดิเดตนายกฯสู้ศึก, ๒๓) 'พรรคประชาชาติ'โวกวาด11ที่นั่ง 3จังหวัดชายแดนใต้, ๒๔) 'ประชาชาติ'
ปราศรัยนราฯ ประชาชนแห่ฟังล้นกลางดึก โวกวาดเรียบ11ทีน่ั่ง3จว.ใต,้ ๒๕) 'นายหัวชวน'ความหวังปชป.ป้องพ้ืนที่ภาคใต้, ๒๖) นิพิฏฐ์โพสต์'ปฏิญญาทุ่งสง' ซัดรบ.บาง
พรรคทอดทิ้งภาคใต้ ลั่นปชป. มุ่งคืนความเป็นธรรม, ๒๗) 'กกต.ยะลา'เชิญ105ผู้สมัครสส.ปฏิญาณตนไม่ซื้อเสียง เปิดสายด่วนจับโกงเลือกตั้ง, ๒๘) 'สุธรรม'ยัน'ไทยรักษา
ชาติ'หาเสียงได้ปกติ, ๒๙) 'วันนอร์'ประกาศสงครามการเมืองครั้งสุดท้าย ลั่น!พร้อมนั่ง'นายกฯ'แม้อายุมาก, ๓๐) 'วันนอร์'ประกาศครั้งสุดท้าย น าประชาชาติสู้ศึกเลือกตั้ง 
ไม่หวั่นอายุ-พร้อมนั่งนายกฯ, ๓๑) รอบรั้วเมืองใต้ : 14 กุมภาพันธ์ 2562, ๓๒) นอภ.เบตง ย้ า ขรก.-ก านัน-ผญบ. วางตัวเป็นกลาง-ไม่ชี้น าการเมือง  และ  ๓๓) เจ้าหน้าที่
ทหาร ที่ปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.ภาค 4 สน.ตื่นตัวรับการเลือกตั้ง ร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ การเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร,  
๙. กระบวนการยุติธรรม ๑) ประหารโจรใต้บุกปล้นรถท า'คาร์บอมบ์', ๒) ประหาร1จ าคกุ4 ทีมปล้นเต็นท์รถ คาร์บอมบ์สงขลา, ๓) ศาลประหารปล้นรถบึ้มใต้, ๔) 
พิพากษาคุกตลอดชีวิต-ประหาร 5 คนร้ายปล้นรถท า'คาร์บอมบ์'สงขลา, ๕) ประหารชีวิตแก๊งปล้นรถมือสอง ท าคาร์บอมบ์ป่วนใต้, ๖) พิพากษาประหาร คุกตลอดชีวิต5
โจรใต้ ฆ่าชิงรถท าคาร์บอมบ์, ๗) สั่งประหาร-คุก 5 คนร้ายปล้นรถท าคาร์บอมบ์  และ  ๘) ศาลจังหวัดนาทวี พิพากษาผู้ต้องหาคดีคนร้ายปล้นรถยนต์เต็นท์รถยนต์วังโต้ 
คาร์เซ็นเตอร์ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560,  
๑๐. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๑) คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สยบข่าวปิดโรงพยาบาล, ๒) คอลัมน์: เดินหน้าผ่าต ารวจ, ๓) คอลัมน์: ทัน
สถานการณ์: ย้าย 3 ตร.สะเดาเซ่นปลอมตราประทับพาสปอร์ต, ๔) ทหารบุกยิงโจรใต้2ศพบาดเจ็บอือ, ๕) คอลัมน์: เด่นทั่วไทย: ปะทะ'จะแนะ'วิสามัญ 2 ศพ, ๖) เด้ง
ผกก.ตม.มุกดาหาร เพ่ือนบิ๊กโจ๊ก'เซ่น7อุยกร์'แหกห้องขงั, ๗) ตร.ท าแผนโจรใต้ยิงสาวใหญ่ดับ, ๘) บิ๊กโจ๊กเด้งยกด่านอุยกูร์แหกห้องกัก, ๙) 'บิ๊กโจ๊ก' เด้งเพ่ือนรุ่นนรต.47 
เซ่น 7 อุยกูร์หนีตม.มุกดาหาร, ๑๐) ท าแผน'มือยิง'ฆ่าชาวบ้านดับ, ๑๑) คอลัมน์: ตาชั่งพันดาว, ๑๒) ปะทะเดือดนราฯจับตาย2ชี้กลุ่มเดียวกับยิงถล่มพระ, ๑๓) ทหาร
ขึ้นฮ.เคลียร์จุดปะทะโจรใต้ มทภ.4เข้มสั่งก าลังพลดูแลชุมชน, ๑๔) ทหารขึ้นฮ.เคลียร์จุดปะทะโจรใต้ มทภ.4เข้มสั่งก าลังพลดูแลชุมชน, ๑๕) มทภ.4 เปิดใจเฝ้าระวัง
ชายแดนใต้สมรภูมิ'เลือกตั้ง', ๑๖) ภาพข่าว: ท าแผน, ๑๗) มทภ.4 เปิดใจเฝ้าระวังชายแดนใต้สมรภูมิ'เลือกตั้ง', ๑๘) สั่งเด้ง ตม.มุกดาหาร ปล่อย 7 ชาวอุยกูร์หนีห้องขัง, 
๑๙) นราธิวาสปะทะเดือด คาดกลุ่มเดียวกับยิงพระมรณภาพ, ๒๐) เด้งเพ่ือนร่วมรุ่นโจ๊กยัวะอุยกูร์หนี, ๒๑) คุมเข้มหาดสมิหลาหวั่นบึ้มป่วน, ๒๒) เขมรปอเนาะปัตตานีไม่
โยงไฟใต้, ๒๓) เขมรปอเนาะปัตตานีไม่โยงไฟใต้, ๒๔) หลวงพ่อคูณ-ปาฏิหาริย์อีโอดีเหรียญดังเพ่ือเจ้าหน้าที่3จว.ใต,้ ๒๕) หลวงพ่อคูณ-ปาฏิหาริย์อีโอดีเหรียญดังเพ่ือ
เจ้าหน้าที่3จว.ใต,้ ๒๖) 'วิ'2ศพทีมถล่มวัด-ปะทะเดือดป่าจะแนะ, ๒๗) ปะทะผู้ต้องสงสัยแก๊งยิงพระ ดับ 2 เจ็บเพียบ, ๒๘) อาวุธปืนจากเหตุปะทะ 2 ศพที่จะแนะ โยงยิง
พระวัดโคกโก!, ๒๙) 7อุยกูร์แหกห้องกัก-บิ๊กโจ๊กเด้งผกก., ๓๐) ภาพข่าว: นาทียิง, ๓๑) สธ.-ทหารรุดตรวจ สยบข่าวลือปิดรพ. พ้ืนที่'สุไหงปาดี' ผวาซ้ ารอยยิงพระ, ๓๒) 
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จนท.ปะทะคนร้ายตาย2ศพ-ยึดที่พัก8หลัง คาดเป็นกลุ่มบุกยิงพระ, ๓๓) จับตาย2โจรใตก้ลางป่าจะแนะ คาดแก๊งฆ่าพระวัดโคกโก, ๓๔) คืบหน้าปะทะเดือดที่จะแนะ 
ภารกิจยังไม่จบ จนท.เด็ดหัวคนร้ายแล้ว 2 ศพ, ๓๕) ด่วน! จนท.ปะทะคนร้ายที่อ.จะแนะ คาดเป็นกลุ่มยิงพระที่สุไหงปาดี, ๓๖) จนท.ใช้ฮ.เร่งขึ้นเคลียร์จุดปะทะ ล าเลียง
ศพ2โจรใต้ลงจากเขา, ๓๗) ตรวจจุดปะทะเดือดเด็ดหัว2โจรใต้ พบปืนยิง'เจ้าอาวาส'!, ๓๘) ยิงปะทะเดือด จนท.เด็ดหัวโจรใต้2ศพ รอยเลือดทั่วคาดเจ็บอื้อ, ๓๙) เซ่นอุยกูร์
แหกห้องขัง 'บิ๊กโจ๊ก'ไม่ละเว้น-เด้งเพ่ือนร่วมรุ่น, ๔๐) ย้าย ตม.ปล่อยข้ามแดน, ๔๑) รวบอาร์เคเค แกนน าระดับตัวเอ้!, ๔๒) จนท.วิสามัญคนร้ายดับ2ที่นราธิวาส คาดเป็น
กลุ่มก่อเหตุยิงพระ, ๔๓) คืบหน้าเหตุ จนท.ปะทะโจรใต้ที่จะแนะ คนร้ายตาย 2 ศพ คาดเป็นกลุ่มบุกยิงพระ, ๔๔) จนท.ปะทะคนร้ายที่จะแนะ คาดเป็นกลุ่มบุกวัดยิงพระที่
สุไหงปาดี, ๔๕) ปะทะเดือดจะนะวิฯ2ศพกลุ่มฆ่าพระ, ๔๖) ใช้ฮ.ล าเลียง2ศพโจรใต้ ลงเขา พบM16 ใช้ยิงพระครูฯเจ้าคณะอ าเภอ, ๔๗) เจ้าหน้าที่ปะทะเดือดบนเทือกเขา
วิสามัญ2แกนน าระดับปฎิบัติการเสียชีวิต, ๔๘) คอลัมน์: IN BRIEF: จนท.ปะทะโจรใต้2แกนน าดับ, ๔๙) น าโจรใต้ท าแผน ลอบยิงหญิงกลับจากตลาด อ.โคกโพธิ์ พร้อมเร่ง
จับอีก 3, ๕๐) ทหารพรานหญิงวางปืน จับลูกโป่งส่งรักให้ชาวบ้านใน จชต., ๕๑) รองแม่ทัพภาคที่ 4 พบปะโฆษกชาวบ้านจังหวัดยะลา สร้างความเข้าใจในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่, ๕๒) แม่ทัพภาคท่ี 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระท าสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดน จังหวัดปัตตานี  และ  ๕๓) ฉก.ทพ. 43 น าคนร้ายยิง นางกัญญารัตน์ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.61 ท าแผนประกอบรับค าสารภาพ,  
๑๑. การศึกษา ๑) ภาพข่าว: มานั่งรถไฟฟ้า, ๒) ภาพข่าว: คว้ารางวัล, ๓) หนุนนวัตกรรมชายแดนใต้, ๔) มรภ.ยะลาคว้ารางวัล'จิตอาสาฯ', ๕) ภาพข่าว: คว้ารางวัล, ๖) 
มรภ.ยะลาคว้ารางวัล'จิตอาสาฯ', ๗) หนุนนวัตกรรมชายแดนใต้, ๘) องคมนตรีเป็นปธ.พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ'ร.9' ในโอกาสพระราชทานชื่อ'สถาบันราชภัฏ', ๙) 
คอลัมน์: CSR ACTIVITIES: 'SYS Education Fund'ขยายทุนการศึกษา สานต่ออนาคตยั่งยืน'เยาวชนไทย', ๑๐) นศ.ชายแดนใต้ บุกร้องแม่ทัพ ถูกกลั่นแกล้ง ไม่ให้กู้เงิน 
กยศ., ๑๑) องคมนตรี ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา, ๑๒) ภาพข่าว: BEM ต้อนรับคณะโรงเรียนบ้านยะลูตง  และ  ๑๓) รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานปิดกิจกรรม “ติวข้น ค้นฝัน 7” พร้อมมอบใบ
ประกาศ ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดยะลา,  
๑๒. การบ ารุงขวัญก าลังพล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองทัพภาคท่ี 4 ครบรอบปีที่ 44  
๑๓. การยกระดับคุณภาพชีวิต ๑) คอลัมน์: Smart ไทยแลนด์: ครู กศน.ชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนสุขภาวะประชาชน หวังสร้างคุณภาพชีวิตดี มีสุข อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่, 
๒) คอลัมน์: ทางคนทางข่าว: ตรวจเต้านม, ๓) คอลัมน์: อากาศวันนี้, ๔) นราธิวาสฝึกนักปฏิบัติการฉุกเฉิน, ๕) ศาลนาทวี พิพากษาประหาร-คุกตลอดชีวิต คนร้ายปล้นรถ
ท าคาร์บอมบ์, ๖) สถานการณ์ของโรคเรื้อน, ๗) แม่ทัพภาคท่ี 4 เป็นประธานการประชุม ความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, ๘) รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. 
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เข้าร่วมพิธีปิดและตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด เพ่ือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และ  ๙) 
เทศบาลนครยะลาเปิดงานครบรอบ 12 ปี TK Park YALA ประชาชนให้ความสนใจกันอย่างคึกคัก,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๒ ระดับผลกระทบต่อการรับรู้เชิงบวก (Positive Awareness Level: AI) ต่อสถานการณ์ จชต. 
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  จากสถานการณ์ข่าวที่เกิดข้ึนจากการน าเสนอของสื่อมวลชน ส่งผลให้ระดับการรับรู้เชิงบวกท่ีมีต่อสถานการณ์ จชต. ในสัปดาห์นี้ ค่อนข้างคงที่  จาก ๒.๓๕ ในสัปดาห์ที่
แล้ว (๙ - ๑๕ ก.พ. ๖๒) เป็น ๒.๔๑ ในสัปดาห์นี้  ในมิติของแนวโน้มการรับรู้เชิงบวก มีแนวโน้มฯ ค่อนข้างคงท่ี 
 
 
 
 

๕. ประเด็นส าคัญจากสื่อมวลชนต่างประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงวันที่ ๙ – ๑๕ ก.พ. ๖๒ 
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          รายงานข่าวเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสื่อต่างประเทศในรอบสัปดาห์นี้ พบว่า มีรายงานเฉพาะ Bernama ส านักข่าวของทางการมาเลเซีย และ 
Benarnews.org เว็บไซต์ข่าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานรัฐบาลอเมริกัน Bernama เสนอประเด็นข่าวเชิงบวกใน
กรอบความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย - มาเลเซีย ในมุมมองของเอกอัครทูตไทยประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ และมุมมองของกงสุลใหญ่ประจ าเมืองโกตาบารู ที่
เสนอแนะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเก่ียวกับความมั่นคงชายแดนทั้งสองประเทศให้มากข้ึนเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
         Benarnews.org รายงานข่าวเหตุร้ายรายวันในรอบสัปดาห์ ตั้งแต่เหตุการณ์ลอบวางระเบิดหมายท าร้ายชีวิตทหารขณะลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครูที่
อ าเภอระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระท าของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ ตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่
ทหารได้วิสามัญแกนน ากลุ่มขบวนการความไม่สงบเสียชีวิต ๒ ศพ บนเทือกเขาไอร์ลาฆอ ม.๕ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๒ ที่ผ่านมา 

๕.๑ benarnews.org เป็นสื่อต่างประเทศส านักเดียวที่รายงานข่าวเหตุร้ายรายวันในรอบสัปดาห์ ท้ังในเวปไซต์ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เม่ือวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ มี่รายละเอียด คังนี้  
 
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านเสียชีวิต 2 ราย ในสวนผลไม้ ในอ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุ และยังได้ลอบวางระเบิดโจมตี เจ้าหน้าที่ทหารพราน ขณะก าลังปฏิบัติหน้าที่ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นการตอบโต้การวิสามัญสมาชิกขบวนการก่อความไม่สงบ 2 ราย ที่ อ.จะแนะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ผ่านมา 

ในช่วงเช้าของวันนี้ ร.ต.อ.อิษวัต ยิ่งคง รอง สว.สอบสวน สภ.ยะหา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงชาวบ้านเสียชีวิต 2 ราย ที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเจาะกลาดี 
หมู่ 8 ต.ยะหา รอยต่อ บ้านเหมืองล่าง หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จึงได้น าก าลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพ่ือสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

“เกิดเหตุบนถนนลูกรังภายในสวนผลไม้ท้ายหมู่บ้าน พบรถจักรยานยนต์ล้มลง ห่างกันเล็กน้อยพบศพชายไทย 2 ราย ถูกยิงด้วยอาวุธปืน กระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะ และล าตัว
จ านวนหลายนัดเสียชีวิต ใกลก้ันพบปลอกกระสุน 3 ปลอก กระสุน 9 มม. 2 ปลอก หัวกระสุน 1 หัว ทราบชื่อภายหลัง 1.นายอาฮามะ ตาเละ อายุ 39 ปี 2.นายอับดุลรอ
ฮะ หะยียามา อายุ 49 ปี ทั้งคู่เป็นชาวอ าเภอยะหา” ร.ต.อ.อิษวัต กล่าวแก่ผู้สื่อข่าว 
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“จากการสอบสวน ทั้งคู่ก าลังเดินทางออกจากสวนกลับไปยังบ้านพักโดยรถจักรยานยนต์ เมื่อมาถึงท่ีเกิดเหตุ คนร้าย 2-3 คน แอบซุ่มในป่าสวนยางพาราข้างทาง ใช้อาวุธ
ปืนสงคราม เอ็ม-16 ท าให้รถล้มลง จนท าให้ทั้งสองตกจากรถ แล้วได้ใช้อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. ยิงอีกครั้งจนเสียชีวิต” ร.ต.อ.อิษวัต กล่าวเพ่ิมเติม 

ส่วนประเด็นและสาเหตุ กล่าวว่า ในเบื้องต้น อยู่ระหว่างสอบสวนและสืบสวน โดยไม่ทิ้งประเด็นใดๆ 

ในวันเดียวกันนี้ พ.ต.ท.ไพบูลย์ วัตตธรรม สารวัตรสอบสวน สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส เปดิเผยว่า ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุดตรวจสอบความ
เรียบร้อยเส้นทาง สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4504 กรมทหารพรานที่ 45 ที่บริเวณเพิงรับซื้อน้ ายางพารา บ้านป่าไผ่ ม.5 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จึงได้น าก าลังไป
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยชุดเก็บกู้ระเบิด 

พ.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบ พบเพิงรับซื้อน้ ายางพาราของชาวบ้านที่ปลูกสร้างด้วยไม้มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง ซึ่งห่างจากถนนสายหลักประมาณ 25 เมตร 
ถูกอนุภาพของระเบิดได้รับความเสียหายจนหลังคากระเบื้องแตก และมีถังพลาสติกที่ใช้ส าหรับใส่น้ ายางพาราล้มกระจัดกระจาย โดยมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวง
เครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็กสี่เหลี่ยม 1 กก. จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร ตกกระจายทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน 

“เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารพรานที่ 4504 ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถานีรถไฟป่าไผ่ สนธิก าลังกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวม 6 นาย เดินเท้าเพ่ือตรวจสอบความ
เรียบร้อยเส้นทางให้กับคณะครูผ่าน เมื่อถึงที่เกิดเหตุ คนร้ายไม่ทราบจ านวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทาง ใช้วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิดที่น าไปวางซุกไว้บริเวณเพิงรับซื้อ
น้ ายางพารา จนระเบิดแต่โชคดีแรงระเบิดไม่กระเด็นถูกเจ้าหน้าที่” พ.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวเพ่ิมเติม 
 
พ.ต.ท.ไพบูลย์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระท าของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพ่ือลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่ ตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่ทหารได้วิสามัญแกนน ากลุ่มขบวนการความ
ไม่สงบเสียชีวิต 2 ศพ บนเทือกเขาไอร์ลาฆอ ม.5 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันปีใหม่เป็นต้นมา มีผู้ถูกยิงหรือโดนระเบิดเสียชีวิตแล้ว อย่างน้อย 25 ราย และได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 25 ราย จากตัวเลขท่ีเบนาร์นิวส์รวบรวม จากการ
แจ้งเหตุของทหารและต ารวจ โดยความรุนแรงเริ่มมีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา 
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ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-killings-02142019131842.html 
 
๕.๑.๑ รายงานข่าวภาษาอังกฤษ เหตุการณ์ลอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครูที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และเหตุคนร้ายลอบยิงชาวสวนผลไม้เสียชีวิต ๒ คน ที่อ.ยะหา จ.
ยะลา มีรายละเอียดเช่นเดียวกับ รายงานข่าวภาษาไทย 
 
Unidentified gunmen shot dead two farmers at a remote fruit plantation area in Thailand’s Deep South on Thursday, officials said, in a flare up 
of violence that has killed at least 24 people in the insurgency-hit region since January this year. 

Ahama Taleh, 39, and Abdulroha Hajiyamah, 49, were found dead next to a motorcycle on a hilly dirt road in Yaha, a district in the 
predominantly Muslim province of Yala, police said. Investigators said the two men were attacked while they were on their way home. 

“The shooting took place on a dirt road at the back end of Chokaladee village,” Police Capt. Isawat Yingkong, the deputy investigator for Yaha 
station, told reporters. “We found a motorcycle that fell on the ground and two men next to it – shot multiple times.” 

He said investigators had retrieved three 5.56 mm rifle shells, two 9 mm shells and a 9 mm pistol ammunition at the scene, indicating that 
there were at least two shooters. 

“From initial investigation, two to three gunmen used an M-16 rifle to ambush them, followed by pistol shots after the motorcycle fell,” Isawat 
said. 

He said he could not immediately determine the attackers’ motive, but added that investigators were looking at all angles, including possible 
involvement of insurgents. 

file:///C:/Users/pingnan/Desktop/ข้อมูล%20;%20https:/www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-killings-02142019131842.html
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Meanwhile, Police Lt. Col. Paiboon Watatham, investigator for Ra-ngae police station, said a homemade bomb exploded while a group of 
soldiers were on patrol near Pa Pai railway station in Ra-ngae, a district in the nearby province of Narathiwat. 

“Unidentified men triggered the bomb as six soldiers walked by, but none were injured. They were keeping peace for teachers,” Paiboon told 
reporters. “I believe insurgents wanted to take revenge at officials for the recent deaths of their comrades.” 

On Monday, security officials said they killed two suspected insurgents – Useh Jehming and Muhammadsakirin Same – in a jungle area in Ilakoh 
mountain in Chanae, a district next to Ra-ngae, as they traded gunfire with security forces who were in pursuit operations related to the recent 
killings of two Buddhist monks. 

Col. Pramote Prom-in, spokesman for the Internal Security Operations Command Region 4, told reporters Monday that authorities believe the 
two men were involved in the Jan. 18 attack at the Ratananupab Temple in Su-ngai Padi district in which the abbot and the vice abbot were 
killed and two other monks were wounded. 

“After the gunfire died down, officials found two men dead,” Pramote said. “Officials found an AK-102 and M-16 A-2 rifle. We believe they 
were part of gunmen who killed two monks and injured two others at Ratananupab Temple.” He did not elaborate. 

About 80 percent of the Buddhist-majority nation’s southern tip is Muslim, populated by descendants of a former Malay Sultanate that was 
annexed by what was then known as Siam in 1902. 

The area, known as Deep South, borders Malaysia and encompasses Pattani, Narathiwat and Yala provinces, as well as four districts in Songkhla 
province. 
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A steady stream of shootings and bombings in the region have claimed at least 7,000 lives since the insurgency flared up in early 2004. 

ที่มาข้อมูล ; https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-insurgents-02142019153604.html 
 
๕.๒ ส านักข่าว bernama รายงานข่าวการสัมภาษณ์นายนิยม ศศิธร เอกอัครราชฑูตไทยประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ดีวันดีคืน  
เอกอัครราชฑูตไทย บอกว่า ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและมาเลเซีย กับแน่นมากข้ึนทุกวันโดยมีการด าเนินการหลายโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการเชิ่อมต่อเข้าหา
กันแบบไร้รอยต่อ ซึ่งหนึ่งในหลายโครงการประกอบด้วย แผนการขยายเวลาการให้บริการด่านชายแดนอ.สะเดา-บูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ จากวันละ ๑๘ ชั่วโมงเป็น ๒๔ 
ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซี่งจะท าให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวดเร็วยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ทั้งสองประเทศ ยังตกลงเดินหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมอ.ตากใบ จ.นราธิวาส กับเปงกาลัน กุโบร์ รัฐเคดาห์ และอีกแห่งคือสะพานเชื่อมสุไหงโกลก กับ 
รันตูปันยัง รัฐเคดาห์ 
 
เอกอัคราชฑูตไทยประจ ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ข้อมูลว่า ทั้งรัฐบาลไทยและมาเลเซีย มีนโยบายที่สอดคล้องกันคือ สนับสนุนภาคธุรกิจ สนับสนุนการลงทุน และสนับสนุน
การเชี่อมต่อเศรษฐกิจชายแดนทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์  และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของโรงงานที่อยู่ในระบบ
ซัพพลายเชนของการระบบการผลิตโลก 
 
Thailand-Malaysia bilateral relations are growing stronger and the momentum would continue to be underpinned by various initiatives to 
promote seamless connectivity along the shared border, Thai Ambassador to Malaysia Narong Sasitorn said. 
He expressed optimism on the two-way relations driven by positive initiatives taken by both governments to enhance and improve border 
connectivity at the southern border between Thailand-Malaysia. 

https://www.benarnews.org/english/news/thai/thailand-insurgents-02142019153604.html
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These include the implementation of a 24-hour operation at Sadao Customs, Immigration, and Quarantine Checkpoint (CIQ) in Thailand and 
Bukit Kayu Hitam Immigration, Customs, Quarantine, Security Checkpoint (ICQS) in Malaysia, which was previously open for 18 hours. 
Starting April 1, the 24-hour operation will run for a three-month trial period for heavy vehicles and business cargo. 
“This will facilitate the flow of goods. We will have the right momentum as it would further liberalise in terms of connectivity along the 
border,” he told Bernama International News Service, yesterday. 
Besides that, Thailand and Malaysia also agreed to expedite the construction of the bridges linking Kelantan and Narathiwat, namely the Tak 
Bai-Pengkalan Kubor Bridge and the Sungai Golok-Rantau Panjang Bridge. 
“Both countries adopt the same approach (pro-investment, pro-business, and pro-connectivity). We like to promote connectivity to facilitate 
logistics, ensure cost-effectiveness of our supply chain, and one of the key challenges is to ensure that whatever we do in Thailand and 
Malaysia will be coherent to complement each other. 
“We have to make sure the plans on both sides are synchronised and this is the key priority of both governments are discussing to promote 
complementary in our economic development,” he said. 
 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1694794 

 
๕.๒.๑ ในโอกาสจัดแสดงการท าอาหารไทย ที่สถานฑูตไทย ณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ นายณรงค์ ศศิธร ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว bernama ชื่นชมบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียที่
สนับสนุนกระบวนการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยท าหน้าที่ประสานและอ านวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับ
ตัวแทนผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาล 
 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1694794
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เอกอัครราชฑูตไทย พูดถึงปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายภาคใต้ว่า เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และย้ าว่าการสร้างสันติภาพ มิอาจท าด้วยความรีบร้อน และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องสร้างความไง้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันก่อน 
 
(Thailand appreciates Malaysia’s role and contribution as a facilitator for the ongoing peace process in the kingdom’s several restive southern 
border provinces, says its ambassador to Malaysia Narong Sasitorn. 
“The situation on the southern provinces are complex and the whole process takes time. We appreciate the Malaysian government’s 
contributions to provide a facilitator to facilitate dialogues between representatives from the Thai government and from groups that have 
different opinions in the south. 
“For peace, you cannot rush. It has to start from building trust and confidence. Perhaps it is a good start from informal dialogues and people to 
have more comfort level, trust and confidence to another stage of resolving (the problems),” he told Bernama International News Service, here 
today. 
 
He was met at a cooking demonstration of Thai cuisine titled “Spiced it right!” with internationally renowned Malaysian chef, Datuk Ismail 
Ahmad, organised by the Royal Thai Embassy here.) 
 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1694545 

 
๕.๒.๒ ส านักข่าว bernama รายงานว่ากงสุลใหญ่ประจ าเมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ไทยและมาเลเซียมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง 
กันมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมมาตรการดุแลความม่ันคงชายแดนทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น  
นายมงคล สิงห์สมบุญ กงสุลใหญ่โกตาบารู ปัญหาความไม่สงบในจชต.เป็นปัญหาร่วมของไทยและมาเลเซีย โดยเฉพาะตามแนวชายแดนรัฐกลันตัน 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1694545
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มาเลเซียกังวลกับปัญหายาเสพติด ขณะที่ไทยกังวลกับปัญหาความไม่สงบ หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองกันมากข้ึน การจัดการแก้ปัญหาก็จะดีข้ึน 
(The Royal Thai Consul-General in Kelantan today called for an exchange of intelligence information between Thailand and Malaysia to 
increase security along the common border. 
Mongkol Sinsomboon said the two countries were concerned about the violence in southern Thailand and the smuggling which occurred cross 
the border, especially in Kelantan. 
"The Malaysian consul (in Southern Thailand) is concerned about the drug activities. We are concerned about violence in the south (of 
Thailand). If we go into the details, we can find that this drug trafficking is closely related to the group that commits violence in the south.) 
..... 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1693306 

 
 
 
๕.๓ ส านักข่าว bernama รายงานเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ อ้างค าให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ ของมาเลเซีย ซึ่งจะรับหน้าที่ควบคุมดูแลแผนรักษา
ความปลอดภัย ด่านชายแดนบูกิตกายูฮิตัม ในช่วงที่มีการเปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน เป็นต้นไป  
แม้จะเปิดบริการ ๒๔ ชั่วโมง แต่ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ บอกว่า ไม่มีอะไรนที่น่าหนักใจและมั่นใจการรักษาความปอลดภัยและความั่นคงชายแดนด้านบูกิตกา
ยูฮิตัม 
(The Second Infantry Division is willing to modify control operations and strategies at the border areas when the Malaysia-Thailand borders 
open for 24 hours for a three-month trial period from April 1. 
Its Commander Major Datuk Mardzuki Muhammad said that all this while border control is usually done 24 hours, but the control strategy 
needs to be evaluated based on the pattern and form of the threat when the border gate is open 24 hours. 

http://www.bernama.com/en/news.php?id=1693306
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“Traditionally, border issues are, namely smuggling of commodities, prohibited controlled goods and human beings. We have no problems with 
the security controls because the challenges remain the same,” Mardzuki told Bernama, today.) 
..... 
ที่มาข้อมูล ; http://www.bernama.com/en/news.php?id=1693843 
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